
Wentylator sufitowy | Sichler VT-242.m (NX3146)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• wentylator

• 6 skrzydeł

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• zasilanie: 220-240 V AC, 50 Hz

• zużycie energii elektrycznej: 7 W

• ilość skrzydeł: 6

• materiał: tworzywo sztuczne

• czas wyłączenia: 2 / 4 / 12 godzin

• wielkość opakowania: 13 x 13 x 20,5 cm

• wymiary (Ø x H): 43 x 20,5 cm

• waga: 450 g.

Ważne wskazówki

• Urządzenie  to  może  być  używane  przez  dzieci  w  wieku  8  lat  i  starsze  oraz  osoby  o

ograniczonych  zdolnościach  fizycznych,  sensorycznych  lub  umysłowych  lub  z  brakiem

doświadczenia  i  wiedzy,  jeżeli  zostały  one  nadzorowane  lub  poinstruowane  w  zakresie

bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.

• Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

• Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

• Urządzenie i przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

poniżej 8 roku życia.

• Jeżeli  przewód  łączący  to  urządzenie  jest  uszkodzony,  musi  zostać  wymieniony.

Nieprawidłowe naprawy mogą prowadzić do poważnych zagrożeń dla użytkownika.
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Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Zawiera ważne wskazówki dotyczące użytkowania,

bezpieczeństwa  i  konserwacji  urządzenia.  Należy  ją  starannie  przechowywać  i  w  razie

potrzeby przekazywać kolejnym użytkownikom.

• Urządzenie może być użytkowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą

instrukcją obsługi.

• Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podczas użytkowania.

• Przed  uruchomieniem  należy  sprawdzić  urządzenie  i  przewód  przyłączeniowy  oraz

akcesoria pod kątem uszkodzeń.

• Nie wolno ściskać kabla łączącego, nie wolno ciągnąć go przez ostre krawędzie lub gorące

powierzchnie.

• Wyciągnij wtyczkę sieciową urządzenia:

◦ po każdym użyciu,

◦ w przypadku awarii podczas pracy,

◦ przed każdym czyszczeniem urządzenia.

• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego lub podobnego. Nie wolno

jej używać do celów komercyjnych!

• Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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Szczegóły produktu

1. Skrzydło

2. Przewód zasilający 

3. Jednostka sterująca

4. Mocowanie skrzydła

5. Silnik

6. Hak mocujący

Użytkowanie

1. Przymocuj  skrzydła  do  bocznych  punktów  mocowania.  Skrzydła  muszą  się  lekko

zatrzasnąć.

2. Za pomocą haka mocującego zawieś wentylator w żądanej pozycji.

WSKAZÓWKA

Przy  mocowaniu  wentylatora  należy  pamiętać  o  zachowaniu  minimalnej

wysokości 2,5 metra od podłoża, aby wentylator nie mógł być przypadkowo

dotknięty.  Upewnij się również, że w pobliżu wentylatora nie ma żadnych

innych przedmiotów, takich jak zasłony, łańcuchy świateł itp. Zawsze należy

zawiesić wentylator na haku mocującym, nigdy na kablu.

3. Podłącz wentylator do źródła zasilania poprzez przewód zasilający.

4. Włączenie wentylatora następuje poprzez przycisk włączania/wyłączania.  Jeśli łopatki nie

obracają się natychmiast, należy je lekko nacisnąć, dbając o ochronę głowy, włosów i rąk

przed kontaktem z wentylatorem.

5. Wyłącz wentylator, ponownie naciskając przycisk włączania/wyłączania.

6. Obudowa  wentylatora  może  się  nagrzewać  po  długim  okresie  eksploatacji.  W  takim

przypadku należy wyłączyć wentylator i pozostawić go na ok. 10-15 minut do ostygnięcia

przed ponownym uruchomieniem.

WSKAZÓWKA

Upewnij  się,  że  hak  montażowy  jest  zamocowany  jak  najbezpieczniej,  aby  cały

wentylator sufitowy nie obracał się podczas pracy.

Czyszczenie i przechowywanie

Wyłącz wentylator i pozostaw go do ostygnięcia przed czyszczeniem.
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Wentylator  można  czyścić  suchą  ściereczką.  Nie  należy  stosować  agresywnych  środków

czyszczących ani środków ściernych, które mogłyby uszkodzić wentylator. 

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NX-3146-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE,

dyrektywą EMC 2014/30/EU oraz dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE.
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